
USUÁRIO DO SINGU – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

O usuário é uma identificação única para acessar o sistema. Essa identificação é composta pelas 

seguintes informações: (campus a que o aluno pertence) + (número da matrícula), ex.: (01=campus de 

Porto Velho) + (200323001=matrícula do aluno) => (01200323001=identificação única). 

OBS.: ALUNOS COM INGRESSO DE 2005 1° SEMESTRE E ANTERIORES, os demais não 

utilizarão essa formatação com o 01 na frente. 

Utilize a tela de entrada para trocar e/ou criação da senha. Observe o 1° aviso. 

 Para criar ou recuperar senha de acesso ao SINGU clique aqui .  
OBS.: O usuário permanece o mesmo da matrícula.  

 

 

Tela de autenticação do usuário 

 

O usuário irá colocar o seu login (matrícula) e senha e pressionar o [ENTER] ou clicar no botão  

, ver figura abaixo: 

 

 

 

Tela do usuário 

https://singu.unir.br/aluno/faces/alterarSenhaAluno.jsp


Concluídos os procedimentos anteriores, o usuário com perfil de aluno terá disponível via web (de 

acordo com as funcionalidades de cada menu) solicitação de rematrícula, histórico, declaração de 

matrícula e visualização das notas atribuídas pelos professores.  

 

OBS.: Nesse 1o momento só estará disponível o menu pedido de matrícula. 

 

Para solicitar rematrícula, o aluno deve clicar no menu Matrícula > Pedido de Matrícula, em tela 

semelhante à figura abaixo: 

 

Pedido de Matrícula 

Concluída a operação acima, abre-se uma tela semelhante à figura seguinte: 

 

Nessa tela, estão enumeradas as disciplinas que o aluno tem cadastradas em seu currículo, onde 

poderá visualizar:  

 As disciplinas do seu currículo, clicando no botão Currículo; 

 As disciplinas do curso, clicando no botão Curso; 



 Todas as disciplinas da instituição, clicando no botão Geral e informar parte do código da 

disciplina.  

Para selecionar a disciplina que deseja cursar, o aluno deve clicar na bola ao lado do código da 

disciplina, se a mesma já tiver horário cadastrado para o semestre o mesmo será mostrado na grade de 

horário, lado esquerdo, conforme figura abaixo. 

 

 

Para confirmar a seleção da disciplina, o aluno deve clicar no botão [SOLICITAR]  

 a grade de horário vai ser preenchida com o 

código da disciplina e a mesma irá para a área de disciplinas solicitadas. Em seguida o aluno deverá 

clicar no botão confirmar                               

O procedimento acima descrito deverá ser executado para cada uma das disciplinas de interesse do 

aluno, até completar o rol de créditos a serem cursadas no semestre. 

O número de créditos solicitados pelo aluno não poderá exceder a 30 créditos para os turnos da manhã 

e da tarde, 25 créditos para o turno da noite e 40 créditos para os cursos com período integral. 

 

Ao término da rematrícula será mostrado o pedido de matrícula com as informações do aluno e das 

disciplinas que o mesmo selecionou, em tela semelhante à figura abaixo. 

 

 



Essas informações ficarão à disposição do aluno, para alteração, até o último dia de matrícula previsto 

no calendário acadêmico, após essa data as informações só poderão ser visualizadas. 

 

Obs.: Os pedidos de matrícula, exibidos na tela anterior, não são de caráter definitivo, dependendo de 

fatores como o cumprimento de pré-requisitos, vagas na disciplina, choque de horário, entre outros 

motivos, portanto, a relação de disciplinas solicitadas não necessariamente será homologada. 

 

 

Se houver algum problema entre em contato através do e-mail – singu@unir.br.  

mailto:singu@unir.br

